
Geachte lezer, 
 
  
Vaak komt 50PLUS met ideeën.  
In de media wordt 50PLUS van alle kanten 
aangevallen.  
Na de verkiezingen blijkt dat 50PLUS toch 
goede ideeën  had. 
 
Hieronder ziet u waar 50PLUS in de  
Gemeenteraad Apeldoorn voor staat.   
 
In de eerst plaats willen we graag dat u stemt. 
In de tweede plaats willen we graag dat 
u uw stem gunt aan één 50PLUS kandidaat.  
 
 

Wilt u deze pdf folder, als een  
soort olievlek, onder uw kennissen  
verspreiden? 

 

Al vast bedankt. 
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50PLUS wil de komende raadsperiode de 
volgende zaken regelen: 

 

►  ZORG  
Moet beter georganiseerd worden en 
diensten en afdelingen moeten niet langs 
elkaar maar met elkaar werken om de 
zorgvrager van de juiste en betaalbare zorg 
te voorzien. 

 
      ►  WONEN 

Woningbouw dient te worden afgestemd op 
een goede doorstroming van starter naar 
ouderen. Alleen op die wijze kan er 
voldoende worden gebouwd; ook met 
aanleunende zorg. 

 
      ►  NOORD / ZUID VERBINDING 

Lightrail als gezonder en voordeliger 
openbaar vervoer alternatief. We hebben 
een uitstekende verbinding nodig naar 
Arnhem en Zwolle. 

 
      ►  ARBEIDSMARKT 

Ouderen moeten een eerlijke kans krijgen 
op de arbeidsmarkt; dit zijn de mensen met 
ervaring en kennis van zaken die zich graag 
willen inspannen voor een leuke job. 

 
 ►   AFVALBELEID 

Geen gezeul met volle zakken naar volle 
containers. Een goede scheiding van afval 
maakt de verwerking goedkoper. 

 
►   BLIJVERSLENING & WMO 

Noodzakelijke woningaanpassingen 
(wegens ziekte of handicap) moeten 
drempelloos kunnen worden aangevraagd 
en gerealiseerd. 

 
 
 
 
 

Kieslijst 50PLUS:      
1) Hans Weevers (m) 

Huidige fractievoorzitter 
50PLUS 
Parkeergeld betalen  bij 
zorginstellingen is uit den 
boze; je vraagt er toch niet 
naar om ziek te worden of  
om je naaste te moeten bezoeken. 

 
2) Philip de Groot (m) 

Huidige fractie vertegen- 
woordiger 50PLUS 
Positieve discriminatie moet 
kunnen als het om 50-
plussers gaat, want anders is 
het voor hen bijna onmogelijk om weer een 
nieuwe baan te vinden wegens hun leeftijd! 

 

3) Gerrit Sprik (m) 
Huidige algemeen 
bestuurder namens 50PLUS 
bij het waterschap  
Afvalbeleid moet 
klantvriendelijk zijn; geen 
gezeul met volle zakken  
naar volle containers. 

 
4) Frits Piekema (m) 

Openbaar vervoer kan 
buiten de spits goedkoper of 
zelfs gratis; ouderen reizen 
voornamelijk buiten de spits. 
 

5) Ria Sprik (v) 
Het winkelgebied  moet 
compacter worden zodat er 
minder winkelleegstand is. 
Een betere verdeling van 
dagwinkels over de 
gemeente moet worden gehanteerd:  
geen extra Vlijtseweg-centrum. 

   
 
 

 
 



Hans Weevers 
 

Sinds 1998 ben ik lid van de 
ouderenpartij en ben, met 
onderbreking, jaren raadslid in de 
gemeente Apeldoorn. Ik sta voor 
gratis parkeren bij onze ziekenhuizen; mensen 
willen niet ziek worden. Voor de bezoekers en 
de zieken kunnen deze parkeerkosten hoog 
oplopen zonder dat er een vergoeding voor is. 
Ook sta ik voor betaalbaar openbaar vervoer 
dat toegankelijk moet zijn voor ouderen en 
gehandicapten. De woonomstandigheden van 
ouderen en gehandicapten moeten beter: 
levensloop bestendig bouwen, goede 
woningaanpassingen via WMO en blijvers-
leningen, meer sociale woningbouw in koop 
en huur en aandacht voor nieuwe vormen van 
wonen voor ouderen. 
Door 50PLUS in de gemeenteraad van 
Apeldoorn te kiezen zorgt u er voor dat wij een 
link hebben naar onze 50PLUS-fractie in de 
Tweede Kamer en onze 50PLUS-bestuurders 
bij de provincie. Onze eisen en wensen 
kunnen nu op elk niveau worden 
gepresenteerd. Denk aan de subsidies voor 
spoortunnels (Laan van Osseveld), rijkssteun 
voor WMO-tekorten, en aan problemen die wij 
ondervinden vanwege Schiphol, Lelystad en 
Teuge. Ook kan de provincie zorgen voor 
beter openbaar vervoer met verlaagde 
tarieven buiten de spits en snelle lightrail 
aansluitingen naar Arnhem en Zwolle. 
Ik vraag u dus: stem 50PLUS. 
 

 
Philip de Groot 
 

Ik ben fractievertegenwoordiger 
van 50PLUS, waardoor ik 
namens 50PLUS bijdragen lever 
aan politieke besprekingen tijdens  
de politieke markten. Daarnaast ben ik 

regelmatig woordvoerder, bijvoorbeeld tijdens 
het halverwege debat, gedurende het TV 
programma "Het Speelveld", maar ook tijdens 
radio interviews. Ook was ik genomineerd als 
beste fractievertegenwoordiger in deze 
raadsperiode. 
Vooroordelen moeten actief bestreden 
worden. Oudere werknemers zijn niet vaker 
ziek, duur of minder flexibel. In tegendeel: 50-
plussers zijn zeer gemotiveerde werknemers 
die hun ervaring, creativiteit en kennis graag 
overdragen aan jonge mensen. 
Verder hebben wij in 2016 aandacht gevraagd 
voor de blijverslening via schriftelijke vragen 
aan het college. De Apeldoornse woningmarkt 
is problematisch vanwege de slechte 
doorstroming. Senioren die willen verhuizen 
naar een seniorenwoning worden "gestraft" 
met hoge huurkosten vanwege hun inkomen. 
Een laatste belangrijk punt is de beschik-
baarheid van voldoende afvalbakken. Ik wil 
van Apeldoorn een mooie en gezonde stad 
maken voor iedereen. Met 50PLUS in de 
Apeldoornse raad moet dat lukken. 

 
 

Ria Sprik 

Momenteel ben ik supervisor 
van een wervingsbureau voor 
goede doelen. Daar werken 
we hoofd- zakelijk met 50 
plussers. Verder ben ik 
ondernemer in de Quilt en handwerk branche 
en manager van een gezin. Ik hoop te weten, 
maar ben ook nieuwsgierig naar, wat er leeft 
onder de inwoners van Apeldoorn. Als ik 
gekozen word zet ik mij in voor de mensen die 
het nodig hebben. In het bijzonder zij die 
vereenzamen baren mij grote zorgen. Eén van 
mijn doelstellingen is jong en oud nader tot 
elkaar te brengen. Voor Apeldoorn vraag ik 
aandacht voor mensen die zeker hulp nodig 
hebben, maar helaas onder de radar blijven. 



In het mooie Apeldoorn, 
in dat mooie land, 

ons Nederland, 
moet het een voorrecht zijn 

  om oud te worden. 

 

Stem 50PLUS 
Lijst 15 

 

Deze PDF-file is gemaakt door sympathisanten 
van 50PLUS.  Gelezen? Stuur de PDF-file door! 
 

Alvast bedankt! 
 

info@50plusapeldoorn.nl 
 

Het volledige verkiezingsprogramma en 
de kieslijst vindt u op onze site. 
www.50pluspartij.nl/apeldoorn 
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